
 

  

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief over het groot 

onderhoud aan uw huis aan de Domineeskamp in Hall.  

 

U krijgt vanaf nu regelmatig deze nieuwsbrief. Zo 

vertellen we u meer over wat er gaat gebeuren. U leest 

hier dus de laatste stand van zaken. 

 

Dank voor uw gastvrijheid 
We zijn bij alle bewoners van de Domineeskamp op 

bezoek geweest. We zijn heel hartelijk ontvangen en we 

bedanken u voor uw gastvrijheid.  

 

De huisbezoeken waren bedoeld om met u kennis te 

maken. Wij vinden namelijk uw mening erg belangrijk.  

 

Daarnaast heeft Rik Klaasen (de projectleider) de huizen 

van binnen en buiten bekeken. We noemen dit een 

opname en zo’n opname is bedoeld om inzicht te 

krijgen in de technische staat van de huizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Wat gaan we aan uw huis doen? 
We gaan uw huis vooral warmer en energiezuiniger 

maken. Dit doen we door betere isolatie. Dat is goed 

voor het milieu èn voor uw portemonnee. Want als u 

minder energie verbruikt, dan betaalt u ook minder. 

Eerst is onderzoek nodig  
Voordat we beginnen moeten we eerst een aantal 

onderzoeken doen. Verschillende bedrijven doen die 

onderzoeken voor ons. Dit gebeurt vanaf eind januari 

2019. Enkele voorbeelden: gevelonderzoek, 

asbestinventarisatie en misschien plaatsen van 

voorzieningen voor vleermuis, gierzwaluw en huismus. 

 

Soms moeten we ook in een huis iets onderzoeken. 

Wellicht moeten we dan ook even in uw huis zijn. Onze  

woonconsulent Leida maakt hiervoor een afspraak met 

u. U hoeft verder niets te doen. Alvast hartelijk dank 

voor uw medewerking.  

 

Wat gaan de onderzoekers doen? 

De onderzoekers gaan misschien in uw huis kijken of de 

achterkant van uw huis onderzoeken. De onderzoeker  

belt altijd bij u aan en meldt dat hij voor Veluwonen 

werkt. Ook kunt u hem altijd om zijn legitimatie vragen. 

 

Komt u ook? 4 maart informatieavond 
Voordat we echt met het werk starten, moeten we   

eerst plannen maken en veel regelen. We vertellen u 

daar graag meer over tijdens onze informatieavond op  

maandag 4 maart. Dan is ook de architect aanwezig om 

samen met u te praten over de ideeën die er zijn en 

deze ideeën vervolgens vorm te geven.  

Om tot een mooi resultaat te komen denken wij graag 

mee met ook uw ideeën om zo samen voor u tot een 

mooi resultaat te komen. 

 
Praktische informatie over informatieavond 

• Datum:  maandag 4 maart 2019 

• Tijd:  18.30 tot 20.30 uur 

• Plaats:  Verenigingsgebouw de Wheme  

(Dorpsstraat 37, Hall) 

 

U bent van harte welkom en we zien u graag op 4 

maart! 

Met o.a. in deze nieuwsbrief: 

• Dank voor uw gastvrijheid 

• Eerst is onderzoek nodig 

• Informatieavond 4 maart 2019 

Nummer 1,  januari 2019 



 
 

 
 

  

 

 

 

Contact?   
Wilt u meer weten of heeft u vragen? Dan kunt u 

altijd contact opnemen met uw woonconsulent Leida 

Dotulong. 

Zij is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

bereikbaar op: 

• telefoonnummer: (0313) 65 90 23 

• email: leida.dotulong@veluwonen.nl 

 

 

 

 

Uw contactpersonen          

    
Leida Dotulong,   Rik Klaasen, 

woonconsulent   projectleider Vastgoed 

mailto:leida.dotulong@veluwonen.nl

